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In deze tijd van het jaar denk ik vaak met plezier terug aan een prentenboek dat ik graag 

voorlas in mijn kleuterklas. Het ging over Frederick, de muis. Terwijl de andere muizen druk 

zijn met het aanleggen van de voedselvoorraad, lijkt Frederick maar weinig uit te voeren. 

Intussen verzamelt Frederick echter verhalen, die later van onschatbare waarde blijken om 

de lange winter door te komen. 

Zelf heb ik ook altijd moeite met de winter. De kou, maar vooral het gebrek aan licht en kleur 

spelen mij parten. Maar dit jaar heb ik een wintervoorraad aangelegd ... van blaadjes! Op het 

TextielPlus Festival Online viel mijn oog namelijk op prachtig gekleurde ecoprints van atelier 

Het Kleine Huis (https://atelierhetkleinehuis.nl/). Ik bestelde een pakketje om dat ook eens te 

proberen... en was òm. Ik had al wel eerder ge-ecoprint op katoen, maar dat werden vaak 

bruinige afdrukken op naturelle lappen. Niet echt mijn favoriete kleurenpalet.  

Maar dit is op zijde (glans!) en met kleur! 
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De truc bleek om repen laken in een verfbadje te weken en die over de compositie van 

bladeren op zijde te leggen, waarna de verf -tijdens het stoomproces- in de zijde trekt. 

Geweldige truc! En heerlijk, zo'n verlenging van het tuinseizoen. Ik vind het fantastisch dat je 

zo nog veel langer kunt nagenieten van de bomen en planten in de tuin en de omgeving. 

Zelfs de blaadjes die na het ecoprinten overblijven, zijn soms nog te mooi om weg te 

gooien... Ik heb er een paar bewaard. Misschien zijn die te conserveren in bijenwas...? 

Hergebruik in optima forma! We gaan een mooie toekomst tegemoet! 

  

  

 

 

Nou vooruit, nog eentje dan... Wie wordt er nou niet vrolijk van die gekleurde stroken aan de 

waslijn...? 

 

  



  

 

 

En nu maar hopen dat de verven ook milieuvriendelijk, duurzaam en kleurecht zijn. De 

benodigde verf- en beitsstoffen mogen door de gootsteen, maar erg milieuvriendelijk lijkt het 

me niet. Door de baden nogmaals te gebruiken vang je wel veel kleurstof weg, is de tip. Dat 

klopt, door uitputting van het verfbad zijn de latere stroken beduidend lichter van kleur. Zo 

kun je wel het restafval beperken. Tja, het blijft een compromis...  

  

 

Cyanoprint online: winterstop 
 

Als de wintervoorraad van blaadjes op is, ligt het ecoprinten even stil, maar... met het lengen 

der dagen wordt het seizoen weer geschikter voor cyanoprint. Dan kunnen Marjan van Holthe 

en ik weer verder werken aan onze online-workshopserie cyanoprint. Hier de laatste foto's 

van dit seizoen, eind november. En mocht je onze experimenteersessie op TextielPlus 

Festival Online gemist hebben: hier kun je het filmpje alsnog 

vinden: https://youtu.be/XrNGQ3Nn_Cc   

  

https://youtu.be/XrNGQ3Nn_Cc


 

  

 

  

 

Werk in uitvoering 
 

 

 

  



 

  

 

 

Het Brievenbusboeket/ de jungle is weer een fase verder, het is nu geborduurd. Een hele 

puzzel: welke lijn moest er 'hard', scherp, stevig, robuust, en welke zacht? En hoe bereik je 

dat met je garens?  

 

Van Dan Scott van Draw Paint Academy leerde ik over het belang van deze 'edges' (randen). 

Ze vertellen je iets over hoe de elementen in de ruimte staan ten opzichte van elkaar en over 

hun textuur. Hij beschouwt de 'edges', naast kleur en toonwaarde, zelfs als een van de meest 

bepalende elementen voor het beeld/de voorstelling (in zijn geval: landschappen). Enfin, 

aanleiding om daar eens goed over na te denken en ermee aan de slag te gaan.  

'Beheers de beeldtaal', was een van de tips van Marjolein van der Stoep 

(https://kunstacademie-online.nl/) in haar lezing over creatieve onzekerheid (tijdens 

TextielPlus Festival Online). Ik realiseerde me dat we daar - ook in Concullega-verband - 

goed mee bezig zijn. We vonden Dan Scotts uitleg van kleurovergangen, kleurtheorie en 

kleurvergissingen ook verhelderend. Hier is een 

link: https://drawpaintacademy.com/blog/ Doe er je voordeel mee! 

  

 

Start kaartverkoop 

  

https://kunstacademie-online.nl/
https://drawpaintacademy.com/blog/


  

 

In het najaar heb ik nieuwe kaarten laten drukken van mijn werkstukken, zie bovenstaande 

foto's. Het zijn groot formaat kaarten, nl. 19 x 13 cm. Het zijn glanzende, dubbele kaarten, 

met foto(-s) op zowel de voor- als de achterkant. De binnenkant heeft een 

thumbnail linksonder en is verder blanco. 

Vind je het leuk om mensen met een bijzondere kaart te verrassen? Dan is hier je kans! Ze 

zijn per set (inclusief enveloppen) te koop, zolang de voorraad strekt. Een set van 5 kost 

11,25 euro; een set van 10 kost 21,50 euro. (Bij verzending komt er 4 euro verzendkosten 

bij). Wil je een set bestellen? Stuur me dan een mailtje met naam en afleveradres.  

 

En verder.... 

• bleek de thee van gele dahlia bloemblaadjes - waar ik het in de vorige 

nieuwsbrief over had - inderdaad goede kleur te geven, op katoen. In hoeverre het ook 

kleurecht is, zal nog moeten blijken. De rode dahlia gaf tot mijn verrassing minder 

kleur. 

• zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van 50 jaar Culturele Vereniging 

de Kijkdoos met een expositie (Kunstmanifestatie) op 24 t/m 26 september 2021 en 

gedurende het jaar ook verschillende activiteiten (Kunst in uitvoering) in het centrum 

van Bennekom... waarover in volgende nieuwsbrief meer. 

• gaat het Textielfestival Leiden - naar het zich nu laat aanzien - komend jaar wel door, 

van 12 t/m 15 mei 2021. Helaas zonder de expositie van de Concullega's... de locatie 

waar wij zouden exposeren is niet meer beschikbaar. Maar wellicht kunnen we online 

toch nog meedoen, wordt vervolgd. 



 

• heeft de Sint hier een mooi boek achtergelaten voor op druilerige decemberdagen: 

Harari, Homo deus, een kleine geschiedenis van de toekomst. Waarbij ik bij deze de 

hoop uitspreek dat wij allen een stralende toekomst tegemoet zullen gaan..! 

 

Ondanks alle corona-beperkingen, wens ik je 
Fijne kerst en een heel goed 2021! 

  

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

maart verschijnen 
 

 

Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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